


Programma
•  Wat is OCO? 

•  Nederlands onderwijssysteem 

•  Scholen in Amsterdam 

•  Scholen in de buurt 

•  Stedelijk toelatingsbeleid 

•  Tijdpad 



Wat is OCO?
•  Onderwijs Consumenten Organisatie 

•  Voor ouders en leerlingen uit Amsterdam 

•  Vraag, probleem of klacht 

•  Schoolkeuzeinformatie 

•  Onafhankelijke organisatie 

•  Bel, mail of kom langs 



Veelgestelde vragen
! 		Eerste aanspreekpunt: school   

!   ‘Ben ik verplicht de ouderbijdrage te betalen?’ 
‘Moet mijn kind mee op schoolkamp?’ 
‘Heeft school mijn toestemming nodig om mijn kind te 
onderzoeken?’ 
‘Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten?’ 
‘Tot welke leeftijd is mijn kind leerplichtig?’ 

!   ‘Help, mijn kind wordt gepest!’ 
‘Wat zijn de kenmerken van dyslexie?’ 
‘Waar kan mijn kind bijles krijgen?’ 
‘Hoe goed is mijn school eigenlijk?’ 
‘Heeft OCO tips voor het voeren van een 10-minutengesprek?’ 



BASISSCHOOL 
8 jaar 

Praktijk- 
onderwijs 

6 jaar 

VMBO 
4 jaar  

VWO 
6 jaar 

MBO 
1 tot 4 jaar  

Universiteit
Minimaal 3 jaar 

HBO 
 4 jaar  

HAVO 
5 jaar  



Scholen in Amsterdam
•  Aantal basisscholen: 213   

•  Aantal scholen voor voortgezet onderwijs: 84 

•  Verschillen in: 
- denominatie 
- onderwijsconcept 
- kwaliteit 
- populatie 
- leerlingaantal  
- ouderbijdrage 
- schooltijden  



Denominatie
Openbaar Bijzonder Algemeen bijzonder

-  Historie: door de 
overheid opgericht 
-  Godsdienst: speelt geen 
belangrijke rol in het 
onderwijs 

- Historie: door burgers 
zelf opgericht 
- Godsdienst: speelt wel 
een belangrijke rol in het 
onderwijs 

-  Historie: door burgers 
zelf opgericht 
- Godsdienst: speelt geen 
belangrijke rol in het 
onderwijs 



Onderwijsconcept		
Montessori Regulier Dalton Overig

-  Grondlegger: 
Maria Montessori 
-  Zelfstandig en 
individueel 
- Combinatie-
groepen 
- ‘Gevoelige 
perioden’   

-  Ook wel ‘klassikaal’ 
of ‘traditioneel’ 
-  Frontale en 
gezamenlijke 
instructie, gevolgd 
door  zelfstandige 
verwerking en 
toetsing  
- Praktijk: steeds meer 
differentiatie  

-  Vrijheid in 
gebondenheid
- Zelf kiezen 
en plannen 
-  Verantwoor-
delijkheid 
- Verplicht 
samenwerken  

- Jenaplan 
- Vrije school 
- Kunstmagneet 
- Steve Jobs 



Kwaliteit		
•  Inspectieoordeel: 

- voldoende (groen) 
- onvoldoende (rood) 

•  Nieuwe inspectieoordelen: 
- goed 
- voldoende 
- onvoldoende  
- zeer zwak      

•  Resultaten: 
- scores Eindtoets groep 8 
- niveau van plaatsing op de middelbare school 

•  	



Stedelijk toelatingsbeleid 		
•  Aanleiding:�

- onduidelijkheid 
- aantal uitlotingen  
- oneerlijkheid (o.a. dubbele aanmeldingen)�

•  Voordelen: 
- stadsbreed 
- eenduidig  
- transparant 



Tijdpad 		
•  2,5 jaar: �

- ontvangst uitleg en aanmeldformulier via Gemeente Amsterdam 
- scholen bezoeken en kiezen  

•  3 jaar: 
- vul minimaal 5 scholen (maximaal 10) in op het aanmeldformulier 
- lever het formulier in op de school van eerste voorkeur 
- neem bewijs van invoering mee terug �

•  3,5 jaar: 
- bekendmaking school van plaatsing 
- definitieve inschrijving   



Voorrang 
1. Oudere broer of zus op school 

2. Het kind bezoekt de bijbehorende voorschool en woont in de buurt 

3. Het kind bezoekt de bijbehorende kinderopvang en woont in de 
buurt 

4. De ouder van het kind werkt op de school 

5. Het kind woont in de buurt  



Niet-deelnemende scholen
•  ASVO 
•  Kairos  
•  Amsterdamse Montessorischool   
•  Willemspark  
•  Cornelis Vrij 
•  Peeterschool  
•  Hildebrand van Loon 
•  Geert Groote 
•  Openluchtschool 
•  Buitenveldertse Montessorischool 



•  www.onderwijsconsument.nl�
- denominatie 
- onderwijsconcept 
- leerlingaantal 
- ouderbijdrage  �

•  www.onderwijsinspectie.nl 
- kwaliteit onderwijs   

•  www.scholenopdekaart.nl 
- schooltijden  
- scores eindtoets groep 8 
- niveau van plaatsing op de middelbare school  

•  www.amsterdam.nl/schoolwijzer  
- scholen in de buurt voor voorrang 	



					OCO
     Waterlooplein 123 (boven) 

     1011 PG Amsterdam 

     020 330 63 20 

     info@onderwijsconsument.nl 

     www.onderwijsconsument.nl 

Nieuw! 
WhatsApp: 06 1600 4600  




